
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα δυο εργαλεία της κυβέρνησης για την επιβολή
της αντιλαϊκής-αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

Την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων 
συναθροίσεων, άνω των 100 ατόμων, από τις 26/1 έως το πρωί 1/2, με το εξοργιστικό πρόσχημα του 
περιορισμού του κορονοϊού. Αμέσως μετά την παρουσίαση από το Υπουργείο του Χρυσοχοΐδη του 
«Εθνικού Σχεδίου για τις δημόσιες συναθροίσεις», το οποίο εξειδικεύει τον χουντικής έμπνευσης 
νόμο 4703/2020 για απαγόρευση των διαδηλώσεων, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα ακόμα διάταγμα 
του αρχηγού της ΕΛΑΣ που απαγορεύει, κηρύσσοντας παράνομες «σε όλη την επικράτεια, όλες τις 
δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 100 άτομα»!

Άμεσος στόχος τους ήταν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις της Πέμπτης 28/1 ενάντια στο εκτρωματικό 
νομοσχέδιο Κεραμέως–Χρυσοχοΐδη που θέλει να επιβάλλει βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, πανεπιστημιακή αστυνομία, φοιτητοδικεία, διαγραφές φοιτητών κ.α.

Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος ήρθε με μια μαζική, ειρηνική διαδήλωση που αποτέλεσε 
κατάθεση αγωνιστικής διάθεσης και προοπτικής κλιμάκωσης απέναντι στο σύνολο της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η μαζικότητα και ο παλμός ήταν η αιτίες που η 
κυβέρνηση της ΝΔ την επομένη κιόλας θέτει σε εφαρμογή το αντιδημοκρατικό νόμο Χρυσοχοϊδη και
ετοιμάζει δικογραφίες για τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις. Έγινε μάλιστα γνωστό πως 
ασκήθηκε ποινική δίωξη στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο «διότι δεν συνεμορφώθη 
προς τας υποδείξεις» του ειδικού διαμεσολαβητή της ΕΛΑΣ, κατά την κινητοποίηση που έκανε η 
ΠΟΕΔΗΝ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στο Υπουργείου Υγείας, διεκδικώντας προσλήψεις γιατρών και 
νοσηλευτών, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, μονιμοποίηση των επικουρικών κλπ.

Είναι πλέον φανερό πως η κυβέρνηση κινείται σε τρεις άξονες: 

1. Διάλυση κάθε πτυχής κοινωνικού κράτους. Αδιαφορία, ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας για 
την κατάσταση στις δημόσιες δομές ιατρικής πρόληψης και περίθαλψης. Αδιαφορία για την 
ίδια την υγεία των εργαζομένων. Συρρίκνωση της δημόσιας Εκπαίδευσης με τα αυξημένα 
εξεταστικά μέτρα σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, την ίδρυση των ΕΣΚ, τον περιορισμό τομέων και 
ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, τη μείωση του αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια, την επιχείρηση 
στροφής των μαθητών στην ιδιωτική εκπαίδευση κ.α.   

2. Αυταρχισμός, καταστολή, δημιουργία ενός αστυνομικού κράτους που συνεπικουρούμενο από 
το νομικό πλαίσιο Χρυσοχοϊδη στοχεύει στη φίμωση του λαού, στην απαγόρευση κάθε 
κινητοποίησης, συγκέντρωσης και πορείας από τους εργαζόμενους και τη νεολαία. Το 
επιχείρημα της προστασίας της δημόσιας υγείας είναι τουλάχιστον αστείο μιας και ακόμη σε 
αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση όφειλε να διασφαλίσει το δημοκρατικό δικαίωμα καθενός να 
διαμαρτύρεται, να διαδηλώνει, να αγωνίζεται για τα δίκαιά του. Η κυβέρνηση όχι μόνο αυτό 
δεν κάνει αλλά αντιθέτως ωθεί κοινωνικές ομάδες σε κινητοποιήσεις εν μέσω πανδημίας. 
Επιδίδεται σε ένα καταιγισμό αντιλαϊκών νομοθετημάτων που σε αυτές τις συνθήκες δε 
δικαιολογείται καν η κατάθεσή τους προκειμένου, όπως πιστεύει, να περάσουν χωρίς 
αντιδράσεις. Αλήθεια γιατί είναι επιτακτικό να νομοθετηθεί η αστυνόμευση στα πανεπιστήμια 
όταν αυτά είναι κλειστά; Γιατί είναι επιτακτική η βάση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια τη στιγμή
που οι μαθητές δεν είναι καν στην τάξη και προσπαθούν με αξεπέραστα προβλήματα να 



καλύψουν την ύλη μέσω της τηλεκπαίδευσης; Γιατί είναι επιτακτικό να ορισθεί τώρα μέγιστος
χρόνος φοίτησης όταν είναι βέβαιο πως οι συνθήκες θα επιφέρουν αύξηση του χρόνου 
σπουδών των φοιτητών; Γιατί είναι επιτακτική τώρα η αξιολόγηση σχολείων όταν δεν 
λειτουργούν με φυσιολογικούς καν όρους; Γιατί είναι επιτακτικό το νομοσχέδιο για την ΤΕΕ; 
Γιατί είναι επιτακτικό… Η κυβέρνηση έχοντας τις πλάτες και την στήριξη των συστημικών 
ΜΜΕ επιχειρεί με το πρόσχημα της πανδημίας να επιβάλλει σιγή στο εκπαιδευτικό κίνημα και
τους εργαζόμενους. Πιστεύει πως δεν θα υπάρξουν οι απαραίτητες κινητοποιήσεις που 
μπορούν να διαλύσουν το σαθρό ιδεολογικό της οικοδόμημα και να ανατρέψουν την πολιτική 
της. Να λοιπόν ποια είναι η επιτακτική ανάγκη. Είναι λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση που προκαλεί
τους όποιους συνωστισμούς. Είναι η ίδια η κυβέρνηση υπεύθυνη για τη διάχυσης του ιού. Η 
ίδια που κάνει ότι κάνει δήθεν για την προστασία μας. 

3. Με τις διαφορετικές πρακτικές της στις περιπτώσεις μαζικής παρουσίας πολιτών, αλλά και με 
τις δηλώσεις στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, και όχι μόνο, προσπαθεί να 
περιχαρακώσει κομμάτια του Ελληνικού λαού. Μέσα από μια ακατάσχετη 
αποπροσανατολιστική συνθηματολογία, προσπαθεί να διχάσει και να μας μεταφέρει σε 
συνθήκες μετεμφυλιακού κράτους. 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ  ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ  ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ!

 Δεν θα περάσει το αστυνομικό κράτος που στήνει η κυβέρνηση της ΝΔ για να μας εξοντώνει 
φιμωμένους απέναντι σε μια πολιτική που αφήνει το λαό να πεθαίνει από την πανδημία και την
φτώχεια και τα δίνει όλα στο κεφάλαιο και τους πλούσιους.

 Δε θα περάσει η συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και η απαξίωση της δημόσιας υγείας.

 Να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων εργαζόμενων 

 Να μη σχηματιστεί καμιά δικογραφία για τους συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια

Δεν δικαιούνται να ομιλούν για προστασία της δημόσιας υγείας αυτοί που εγκληματούν 
σε βάρος του ελληνικού λαού με τη διαχείριση της πανδημίας.


